Fitxa anunci vacant
Qui som
El Club d’Avis les Saleses és una entitat sense afany de lucre, una ONG dedicada a
l’acompanyament de les persones que viuen i conviuen a la nostra entitat des de l’any 1978.
Aquest acompanyament el fem basant-nos en el paradigma de l’ACP. Gestionem 4 unitats de
convivència (3 residències i 1 centre de dia) on el model d’atenció amb el que treballem respecta i
contempla les preferències, necessitats i valors de cada persona, alhora que els acompanya en la
presa de decisions que guien el seu dia a dia.

Que busquem? Perfil del candidat.
La persona haurà de desenvolupar el seu encàrrec professional com a GEROCULTORA de la
unitat de convivència amb les funcions que marca el VII Conveni del Marc Estatal de Serveis
d’Atenció a les Persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de l’Autonomia Personal.
Busquem persones per treballar en les nostres unitats de convivència (Residències i Centre de
dia), que s’integri al nostre equip interdisciplinari dedicat a contribuir al benestar i plenitud de vida
de la gent gran, acompanyant-los en el projecte vital de les persones que atenem.

Estudis i formació requerida
AUXILIAR D’INFERMERIA
o
TECNIC SOCI-SANITARI
o
ACREDITACIO
EXPERIENCIA EN RESIDENCIA PETITA
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Que volem que facis? Missió del lloc de treball
Acompanyar a les persones que viuen i conviuen a l’entitat en el seu dia a dia, d’acord amb el
paradigma de l’Atenció Centrada en la Persona i amb la filosofia de Club d’Avis les Saleses
(proximitat, reconeixement, calidesa i familiaritat) amb la finalitat de proporcionar una
bona qualitat de vida i l’acompliment del seu projecte vital.

Competències necessàries personals i tècniques
Competències tècniques:

Competències personals:

1. Atenció higiènic-sanitària segons titulació

1. Empatia

2. Organització en el treball

2. Implicació

3. Comunicació

3. Motivació

4. Treball en equip

4. Flexibilitat

5. Iniciativa

5. Responsabilitat

Que oferim?
1. Categoria laboral:

GEROCULTORA
823Euros/bruts/mes

2. Remuneració:

Plus festius
14 pagues
Contracte de 33 hores

3. Horari:
4. Tipus de contracte:
5. Ubicació:

De dilluns a divendres de 7 a 11h.
Dissabtes 8:30 a 21h.
Plaça fixe
incorporació immediata
Barcelona. Eixample.
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